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IT 102  عمر الرشدان البريد اإللكتروني
حثم 10-9
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املتطلبات السابقة : مستوى املادة : سنة ثالثة / فصل 1  مادة اختيارية

الساعات املعتمدة : 3  ساعات      .موعد احملاضرة : 1.10 ـ  2

رقم املادة : 180325

وصف املادة :
تتناول هذه املادة تعريف الطالب مبفهوم اجلرافيك قدمياً وحديثاً والوقوف على التجربة االردنية في مجال التصميم اجلرافيكي الذي يتصل بعالم الدعاية 

واإلعالن واملطبوعات وكذلك دور املؤسسات التعليمية والتدريبية وسوق العمل واالطالع على جتربة وتطوير اجلرافيك في األردن.

اهداف املادة : 

1. التعريف بفن اجلرافيك وأساليبه ومجاالته املتعددة واخملتلفة والنوعية .
2. الوقوف على التجربة احمللية والعربية والعاملية في مجال فن اجلرافيك

3. وضع وتطور فن اجلرافيك في االردن ومواكبة التقدم الهائل في استخدام التقنيات املتقدمة في مجال االتصال اجلماهيري واالعالمي والدعاية واالعالن                
و     وفنون اجلرافيك.

مكونات املادة :

•-1الكتب (العنوان، املؤلفون، الناشر، سنة النشر)
-2: القراءات االضافية (كتب،دوريات .......... ) .

3-:الواجبات  والتجارب العملية ......   .
-4 وسائل ايضاح مختلفة .

اساليب تدريس املادة :

•املواد املساندة  (أشرطة فيديو،  مناذج تصميمية ....الخ)
مناذج تطبيقية اسطوانات مدمجة

طرق التدريس:
محاضرات، مجموعات نقاش، حتليل، ، مناظرات، وغيرها

. (Learning outcomes ): ن      نتائج التعلم

العلمية والفهم  •
التعريف بفن اجلرافيك في االردن والعالم  .1

االستفادة من فن اجلرافيك في اجملاالت االقتصادية والتنمية االجتماعية في االردن.  .2
زيادة فاعلية مصمم اجلرافيك في االردن.  .3

املهارات املعرفة العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)  •
حتليل نقدي وحتديد نقاط للمقارنة بني النماذج املتنوعة في االردن والعالم العربي والعالم .  .1

حتديد نقاط املهارة واخلصوصية وتوظيفها .  .2

مهارات التواصل (الشخصية واألكادميية)  •
من خالل استعراض النماذج اجليدة في االردن او في العالم.  .1

اعداد بعض التصميمات اجلادة ( تطبيقية )  .2

املهارات املكتسبة من املمارسة العملية   •
حتديد الوسائط والتقنيات اجلرافيكية التقليدية والغير تقليدية.  .1

الوقوف على اسلوب متميز ومتفرد .  .2

أدوات التقييم:
• تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة

• اختبارات قصيرة  تتم من خالل احملاضرات واملناقشات ومشاركة الطالب معاً.
•واجبات دراسية يتم ذلك من خالل اعداد ومراجعة املادة النظرية  وذلك من خالل املسح املعلوماتي والنماذج التطبيقية اجليدة .

•االمتحانات .

حثم

 استاذ ممارس
oalrashdan@philadelphia.edu.jo
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االمانة العلمية والتوثيق : 

# اسلوب التوثيق ( اساليب توضيحية ) . 
#إسناد احلقوق العلمية  والعملية ألصحابها .

# االبتعاد  عن السطو االكادميي والعملي .
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توزيع املادة على الفصل الدراسي 

األسبوع
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الثامن 
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احلادي عشر 
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الثالث عشر

الرابع عشر

 اخلامس عشر 

السادس عشر 

 

املادة األساسية واملساندة املطلوب تغطيتها 

-    امتحان  اول .

- امتحان  ثاني .       

- امتحان  نهائى .   

الوظائف والتقارير  
ومواعيد تقدميها 

قاعة صفية

قاعة صفية

قاعة صفية

قاعة صفية

قاعة صفية

قاعة صفية

قاعة صفية

مشغل الطباعة

مشغل الطباعة

قاعة صفية

قاعة صفية

قاعة صفية

زيارة علمية ملؤسسة دعاية واعالن.

قاعة صفية

قاعة صفية

مدخل لفن اجلرافيك

أصل التسمية
مسميات فن اجلرافيك،حتليلها ومجاالت استعماله

املصطلحات االساسية لفن اجلرافيك .

تاريخ فن اجلرافيك(الطباعي)

تقنيات وجماليات فن اجلرافيك( الطباعي).

- اسلوب احلفر بالتنقيط.
- احلفر الطباعي من سطح بارز.

احلفر البارز باألحماض.
احلفر البارز على اخلشب.

احلفر الطباعي من سطح مستوي،(احلجرية واحلريرية).

-دور املراكز اجلرافيكية في تطوير اجلرافيك في االردن.

-تطوير املهنة وتأثيرها بالتنمية واالقتصاد في االردن

-أهمية استخدام التكنولوجيا  في اجلرافيك.

-التقنيات املستحدثة لفن اجلرافيك في االردن.

-فنانو اجلرافيك في االردن والعالم العربي والعالم

بدايات فن اجلرافيك في االردن.
دور مصمم اجلرافيك في تصميم شبكات وسائل  التواصل االجتماعي.

مقدمة

.

.

مدخل تاريخي عام لفن اجلرافيك في االردن.

-مدخل.
-الطرق األساسية لفن اجلرافيك ,الغائر،(احلفر اجلاف، الغائر اخلطي،اخلطي باحلامض.

-التأثيرات اإليجابية والسلبية لوسائل اإلنترنت على مهارات مصمم اجلرافيك في االردن



*    حجم العمل امللقى على عاتق الطالب   ما ال يقل  عن 3 ساعات مقابل كل ساعة تدريس .

سياسة احلظور والغياب :

ال يسمح للطالب  بالتغيب  أكثر من ٪15  من الساعات املقررة   بدون عذري شرعي يقبله عميد الكلية ، اذ يترتب على الطالب 
منسحبا  من املادة في حال قبول العميد للعذر ، بينما  مينع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في املادة الصفر اجلامعي 

في حال عدم قبول العميد  للعذر املرضي أو القهري .

 املراجع العلمية للمادة :   

* الكتب:

1/ احلفر الطباعي القرافيك وجماليات التقنية،سكينة حسن قرين2011،اخلرطوم ،وزارة الثقافة
2/من احلفر على اخلشب / عنايات املهدي / القاهرة ، مكتبة ابن سينا. 

3/ فن اجلرافيك في االردن، محمد العامري،االردن،2010،وزارة الثقافة 
4. Dry Etching for Microel ectronics, Powell, Ronald A.ed , Hollnd,19841982 

اجملالت العلمية:
1-Word Carving 23 additional, Decorative projects, Bridge water Alan,1988 Rule Ridge Summit.
2-Dry Etching for Microelectronics, Powell. Ronald A.ed. Amesterdam: North Holland,1984.
3- Word Carving 23 Traditional Decorative Projects. Bridge Water Alan. Bule    Ridge Summif. 1988.
4. The Int.Design Year book. Jean Novuel (ed). London: Laurence     king. 1995>
5. Graphic Design. Richard Hollis , Thames and Hudson.
6. Sing Design Graphics Material Techniques. Sims Mitzi. Thames and Hudson
7. The Structure of Graphic Design. Andre Jutc. Switzerland: Rotovi

 


